STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
I. Název sdružení
Plzeňská zastávka o. s.
II. Sídlo občanského sdružení
Plzeň, Malý Bolevec E 1152, PSČ: 323 00
III. Právní forma a působnost sdružení
Občanské sdružení je založeno podle zákona č.83/1990 Sb. v platném znění. Plzeňská
zastávka o. s. je nepolitické humanitární sdružení s působností v České republice, přičemž
činnost sdružení bude vykonávána prioritně tak, aby byl pokryt Plzeňský, Karlovarský a
Jihočeský kraj.
IV. Předmět činnosti sdružení
Předmětem činnosti občanského sdružení je fyzická a morální pomoc osiřelým rodinám. Pro
účely definice cíle činnosti sdružení se osiřelými rodinami rozumí rodiny, kde zemřelo dítě
(po těžké nemoci, následkem úrazu při nehodě či trestném činu nebo z vlastního rozhodnutí),
a rodiny, kde zahynul jeden z rodičů a zanechal po sobě malé děti.
Způsoby uskutečnění činnosti sdružení jsou zejména:
-

individuální setkání s členy osiřelých rodin dle jejich zájmu a potřeby s cílem
poskytnout bezprostřední morální podporu;
realizace záchytné struktury svépomocných skupin matek, otců a jiných nejbližších
členů rodin a fyzická a virtuální podpora jejich aktivit;
zprostředkování lékařské, psychoterapeutické, právní a jiné pomoci a služeb osiřelým
rodinám;
organizace společných setkání členů osiřelých rodin;
konání přednášek, seminářů, kongresů a jiných akcí, publikační činnost a vystupování
v masmédiích zaměřené na zvýšení informovanosti o předmětu a cíli sdružení;
spolupráce s národními i mezinárodními organizacemi zabývajícími se stejným či
obdobným předmětem činnosti.

V. Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
valná hromada sdružení
- rada sdružení
VI. Valná hromada sdružení
Valná hromada sdružení je nejvyšším orgánem sdružení a je složena z členů sdruženífyzických osob a oprávněných zástupců právnických osob – členů sdružení.
Působnost valné hromady sdružení:
- rozhoduje o koncepci činnosti a o základních otázkách rozvoje sdružení,
- rozhoduje o použití finančních prostředků sdružení,
- ukládá povinnosti členům sdružení,
- rozhoduje o vyloučení člena sdružení,
- jmenuje a odvolává radu sdružení a řídí její činnost,

-

-

schvaluje změny a doplňky stanov sdružení,
schvaluje roční účetní závěrku,
rozhoduje o rozpuštění sdružení nebo o sloučení s jiným sdružením a jmenuje pro
tento případ likvidátora,
rozhoduje o dalších otázkách, které do její působnosti svěřují tyto stanovy.

Jednání valné hromady sdružení:
- Jednání valné hromady sdružení se koná nejméně jednou ročně. Jednání valné
hromady sdružení svolává předseda sdružení písemnou pozvánkou zaslanou
doporučeně, faxem či mailem členům sdružení alespoň 30 dnů před stanoveným
termínem jednání valné hromady.
- Mimořádné jednání valné hromady sdružení lze svolat, pokud o to požádá alespoň
jedna třetina všech členů sdružení.
- Valná hromada sdružení je usnášení schopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina
všech členů sdružení.
- Člen sdružení může být při jednání valné hromady sdružení zastoupen jiným členem
sdružení, a to na základě písemné plné moci.
- Valná hromada sdružení rozhoduje o jednotlivých bodech programu zasedání
hlasováním, přičemž každý člen má jeden hlas.
- K přijetí rozhodnutí je třeba většiny přítomných členů sdružení.
- O jednání valné hromady sdružení se pořizuje zápis, který musí obsahovat datum a
místo konání valné hromady, program jednání valné hromady a výsledky hlasování o
jednotlivých bodech programu, rozhodnutí přijatá na jednání valné hromady, námitky
přehlasovaných členů sdružení přítomných na jednání valné hromady; přílohou zápisu
je prezenční listina účastníků jednání valné hromady a listiny, na jejichž podkladě bylo
rozhodováno.
- Jestliže nejméně dvakrát po sobě nedojde k jednání valné hromady z důvodu, že není
usnášení schopná (ačkoliv členové sdružení byli o jednání valné hromady řádně
informováni v souladu s těmito stanovami), přebírá působnost valné hromady rada
sdružení.
VII. Rada sdružení
- Rada sdružení je statutárním orgánem sdružení. Členy rady sdružení volí a odvolává
valná hromada sdružení. Funkční období jednotlivých členů rady činí jeden rok,
opakovaná volba se připouští.
- Rada sdružení je nejméně tříčlenná. Rada sdružení volí ze svých členů předsedu
sdružení a jeho zástupce.
- Rada sdružení vykonává veškerou administrativní činnost sdružení a plní rozhodnutí
valné hromady sdružení.
- Rada sdružení je usnášení schopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů
rady. Rada sdružení rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů je
rozhodující hlas předsedy sdružení.
VIII. Jednání a podepisování za sdružení
- Jménem sdružení jedná každý člen rady sdružení samostatně.
- Podepisování se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu sdružení připojí
svůj podpis jednající člen rady sdružení.

IX. Členství – vznik
- Členy sdružení mohou být fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky a
právnické osoby se sídlem na území České republiky.
- Členové přípravného výboru a zakladatelé sdružení jsou členy sdružení od jeho
založení.
- Další právnické nebo fyzické osoby se mohou stát členy na základě písemné žádosti
po rozhodnutí rady sdružení. Nový člen sdružení je přijat, pokud souhlasí většina
členů rady sdružení. Nově přijatý člen sdružení přistupuje ke sdružení písemnou
smlouvou uzavřenou se současnými členy sdružení, ve které prohlásí, že přistupuje
k těmto stanovám.
X. Práva a povinnosti členů
Práva:
- každý ze členů má právo zúčastňovat se jednání valné hromady sdružení a zde
hlasovat, popř. vznášet námitky proti průběhu jednání valné hromady a přijatým
rozhodnutím,
- každý ze členů má právo podílet se na činnosti sdružení při zabezpečování jeho cílů,
- každý ze členů má právo předkládat návrhy na zlepšení činnosti sdružení, jakož i
připomínky k činnosti sdružení a rady sdružení,
- každý člen sdružení je oprávněn nahlížet do účetních dokladů sdružení, pokud o to
požádá,
- každý člen sdružení je oprávněn účastnit se veškerých akcí sdružení a být o nich
s dostatečným předstihem informován.
Povinnosti:
- každý ze členů je povinen dodržovat stanovy občanského sdružení.
XI. Členství – zánik
a) vystoupením
Každý z členů má právo kdykoliv, i bez udání důvodu, z tohoto sdružení vystoupit, a to na
základě písemného sdělení doručeného radě sdružení. Skončení jeho členství ve sdružení
nastává dnem doručení sdělení o vystoupení člena sdružení radě sdružení.
b) vyloučením- důvodem pro vyloučení člena je:
- neplnění povinností stanovených stanovami, a to i přes písemné upozornění rady
sdružení,
- jednání proti zájmům sdružení.
O vyloučení člena ze sdružení rozhoduje valná hromada sdružení nadpoloviční většinou
přítomných členů sdružení.
Členství zaniká písemným doručením rozhodnutí valné hromady sdružení vyloučenému
členovi.
XII. Zásady hospodaření
Zásady hospodaření se řídí obecně platnými právními předpisy.
1. Sdružení při svém založení nedisponuje vlastním majetkem.
2. Majetkem sdružení se stávají přijaté příspěvky a dary fyzických a právnických osob,
účelové dotace státu, obcí či jiných oprávněných subjektů, dobrovolné příspěvky členů
sdružení.

3. Sdružení je oprávněno přijímat dary od třetích osob či třetím osobám dary poskytovat.
Pod pojmem dary se rozumí nemovité i movité věci, práva a jiné majetkové hodnoty.
4. Veškeré činnosti sdružení uvedené v čl. IV. stanov mají charakter hlavní (zájmové)
činnosti, žádná nemá charakter výdělečné činnosti.
5. Za vedení účetnictví a jiné zákonem předepsané majetkové evidence sdružení
odpovídá hospodář sdružení, který je jmenován valnou hromadou sdružení. Hospodář
sdružení založí u Fio banka, a. s. účet, na kterém bude realizováno finanční
hospodaření sdružení. Hospodář sdružení rovněž nese odpovědnost za plnění
daňových povinností sdružení.
6. Sdružení vypracovává roční účetní závěrku, jejíž schválení podléhá rozhodnutí valné
hromady sdružení.

XIII. Zánik sdružení
Sdružení zaniká:
- dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením,
- pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra o jeho zrušení.
O dobrovolném rozpuštění či zrušení sdružení rozhoduje valná hromada sdružení. Toto
rozhodnutí je třeba oznámit do 15 dnů příslušnému ministerstvu. Při zániku sdružení se
provede majetkové vypořádání, přičemž případný zbylý majetek sdružení bude na základě
rozhodnutí valné hromady sdružení předán neziskové právnické osobě, jejíž předmět činnosti
je shodný nebo obdobný s předmětem činnosti sdružení.
Pokud sdružení zanikne rozhodnutím ministerstva vnitra o rozpuštění sdružení, provede
majetkové vypořádání likvidátor určený ministerstvem.
Toto úplné znění stanov bylo přijato všemi členy přípravného výboru.
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